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Конституція України : зї змінами та доповненнями. – Харків :

Співак Т.К., 2009. – 48 с.

Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою

України 28 червня 1996 року. Складається з преамбули та 14

розділів. У преамбулі підкреслюється, що ВР України ухвалює цю

Конституцію — Основний Закон України від імені українського

народу — громадян України всіх національностей.

У Конституції України передбачена досить жорстка процедура

внесення до неї змін та доповнень. Для схвалення відповідних змін

до різних її розділів вимагається від 2/3 до 3/4 голосів від

конституційного складу ВРУ. Якщо ж зміни скасовують чи

обмежують права й свободи людини і громадянина або спрямовані

на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній

цілісності держави, то Конституція України взагалі не може бути

змінена (ст. 157).

З прийняттям Конституції України 1996 року втратили

чинність Конституція 1978 і Конституційний договір між ВРУ та

Президентом України від 8 червня 1995.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD)_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1978


Основи демократії: посібник / за заг. ред. А. Колодія. – Київ:

Ай-Бі, 2002. – 684 с.

У посібнику розповідається про сутність демократії,

різноманітність уявлень про неї та еволюцію її реально існуючих

форм. В книзі дається порівняльний аналіз утворення і

діяльності політичних партій, організації і проведення виборів,

форм групової політики, функціонування засобів масової

інформації, ролі громадянської політичної культури й участі

громадян у громадському й політичному житті.



Федоренко В.Л. Конституційне право України :

підручник (До 20-ої річниці Конституції України та

25-ої річниці незалежності України) / В.Л. Федоренко.

– Київ: Ліра-К, 2016. – 616 с.

У підручнику висвітлено питання конституціоналізму та

конституційного права, основ конституційного ладу,

конституційно-правового статусу людини, форм

безпосереднього народовладдя, конституційних основ

організації і здійснення державної влади та місцевого

самоврядування, адміністративно-територаільного устою

України і правової охорони Основного Закону. Для студентів,

магістрів, аспірантів вищих навчальниз закладів юридичного

профілю, всіх, хто цікавиться проблемами конституціоналізму,

Конституцією України.



Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підр. / В.Ф.

Погорілка, В.Л. Федоренко. – Київ: Прецедент, 2009. – 344 с.

У підручнику висвітлено основні положення курсу

"Конституційне право України"; питання загальної теорії

конституційного права, основ конституційного ладу,

конституційно-правового статусу людини і громадянина, форм

безпосередньо народовладдя та організації і здійснення державної

влади та місцевого самоврядування. Для студентів юридичних та

неюридичних навчальних закладів.



Фрицький О.Ф. Конституційне право України: підр. / О.Ф.

Фрицький. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

Розглянуто особливості конституційного права України як галузі

національного права, науки та навчальної дисципліни;

Конституцію України як Основний Закон держави, загальні

засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус

людини і громадянина; форми народного волевиявлення;

конституційно-правові основи організації здійснення державної

влади: законодавчої, виконавчої, судової, статус Президента

України. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців.



Конституційне право України: підр. / за ред. Ю.М. Тодики,

В.С. Журавського. – Київ: ІнЮре, 2002. – 544 с.

У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану

конституційно-правового регулювання суспільних відносин

Україні, практики реалізації конституційного законодавства

аналізуються питання теорії Конституції, основ

конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і

громадянина, конституційних засад громадянського

суспільства, статусу політичних партій та громадських

організацій. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних

вищів.



Кравченко В.В. Конституційне право України:

навч. посіб. / В.В. Кравченко. – Київ: Атіка, 2002. –

480 с.

У посібнику викладені засади конституційного ладу

України, акцентується увага на пріорітеті прав свобод

людини і громадянина, досліджуються конституційний

статуційний статус органів державної влади та

конституційні засади місцевого самоврядування.



Годованець В.Ф. Конституційне право України :

конспект лекцій / В.Ф. Годованець. – Київ: МАУП,

2000. – 216 с.

У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення

вчення про конституцію, основні етапи історії

Конституції України, її юридичні властивості, основні

принципи, структуру, функції, порядок реалізації,

тлумачення, внесення змін у неї та її охорони. Для

студентів.



Конституційне право України: підр. / за ред. В.Ф. Погорілка. –

Київ: Наукова думка, 2000. – 731 с.

У підручнику розглядаються основи теорії Конституцій, загальні засади

конституційного ладу України, конституційно-правовий статус, органів

законодавчої, виконавчої і судовоївлади та Президента України,

територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні. Для

студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищів.



Право України : юридичний журнал.

Юридичний журнал «Право України» – Загальнодержавне періодичне

юридичне видання було засноване у 1922 р. Метою видання є

опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та

практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою

розвитку української національної юридичної науки, удосконалення

чинного законодавства. Юридичний журнал «Право України»

(україномовна версія) внесено до Міжнародної наукометричної

базиданих «HeinOnline» (США), Міжнародної наукометричної бази

даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США), Міжнародної наукометричної

бази даних «Index Copernicus International» (Варшава, Польща).

Листопад, 2014 р. Юридичний журнал “Право України” внесено до

переліку наукових фахових видань у галузі юридичних наук (наказ

Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. No 1714).



Підготувала Манішевська Т. І.

Дякую за увагу!


